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 بازی بین المللی بوده!!! یکبجل بازی هم 
 

 
 

داد که گویا ما هم در کودکی به بعضی  با دیدن این تصویر در صفحات انترنت یکنوع خوشی و غرور برایم دست
 بازی های انترنشنل یعنی جهانی مصروف بوده ایم. گرچه ازین موضوع هیچ اطالعی نداشته ایم.

 

 وبود شوربا نان شب که معموالً های کودکی را تجربه کرده ایم و بیاد داریم که بعد از صرف  اکثریت ما آنروز
و  و این تحفهٔ ناگهانی یدا می شدبُُجل پیک دانه ز صالحیت مادران بود، هنگام تقسیم گوشت که نود و پنج فیصد ا

غیرمترقبه به کسی تعلق می گرفت که دفعهٔ پیش ازین نعمت محروم مانده بود. البته این انصاف را مادران رعایت 
 می کردند و خوب بیاد شان بود که بار قبلی بُُجل به کدام کودک خانواده داده شده بود.

 

: ِچک، می باشدچهار ُرخ  شکل مستطیل را داشته و دارای دوینهم می گ« ِشغَی»که در بعضی مناطق آنرا  بجل
 ند. ویپُک، خـــر و اسپ. و اگر ندرتاً بشکل ایستاده باقی می ماند، آنرا ُسلق می گ

 

 یکی از بازی های خیلیبود، در روزگاران قدیم که آی پد، انترنت، موبایل و انواع و اقسام گیم ها هنوز بمیان نیامده 
زرد و  ،ها آنها را سرخ، سبزبچه بعضی روز ها را با آن به شام می رسانیدیم. دلچسپ همین بجل بازی بود که 

 .گالبی رنگ می کردند
 

در میدان  خوب . سانقهٔ ندانتخاب می شد« ساقه، یا سانقه»بجل هایی که نسبت بدیگران کمی کالنتر بودند، به صفت 
با مهارت سوراخ کرده و سرب  شانرا بازی بسیار اهمیت داشت. یگان بچه های شوقی و دست و پایی سانقهٔ  های بجل

 ها و میدان ، خر می نشستندو آنوقت بود که هربار سانقه را برای بازی دور می انداخت ندمذاب را دران می ریخت
 . را صاف می کردند
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جل توسط بربی ساختن و یا پر کردن آن برای خر شیشتن، و میدانها را همرای آن صاف کردن این انتخاب سانقه، سُ 
هم رواج پیدا کرده. می ترسم که از همین بجل بازی گرفته نشده باشد. زیرا در هرجا امروز در سیاست بازهای کالن 

 سانقه های بسیار مناسب که هربار بیاندازند فقط خر بنشینند، فراوان پیدا می شود! 
 

نه به تریننگ. هر کودک در ظرف پنج و برای آموختن بُُجل بازی نه به استاد ضروت بود  از موضوع دور نشویم
 :. بازی های مشهور و مروج اینها بودمی آموختکه رایج بود، خود بخود را  رقدر بازیقه هدقی

 

 چوچو، خرصاف، فَِسک و پراک از بازی های مشهور در بجل بازی بود.  
 

بغل و بین و بیرون قوسین در چه نوع بازی ها وجود داشته اما دیدن نامهای التین در نمی دانم در دیگر کشورها 
ما هم وقت خودرا یعنی خاطر کودکی های خود زیاد مایوس نباشیم از سبب شد که در انترنت بجل ها یر تصوبُغُل 

 بیهوده سپری نکرده ایم بلکه هرروز به بعضی بازی های بین المللی مصروف بوده ایم!!!!
 

 خیر است که کمی دیرتر خبر شدیم گفته اند: دیر آید درست آید!!!
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